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W misji Apostołów jest pewien element nieprzekazywalny: są oni wybranymi świadkami Zmartwychwstania i fundamentami Kościoła. Jest jednak także 

pewien element stały ich misji. CHRYSTUS obiecał im, że pozostanie z nimi aż do skończenia świataPor. Mt 28, 20. „BOSKIE posłannictwo, powierzone 

przez CHRYSTUSA APOSTOŁOM, trwać będzie do końca wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem 

całego jego życia. Dlatego … Apostołowie … zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców”Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20. [KKK, 860] 

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 
WNIEBOWSTĄPIENIE – REMBRANDT, Harmenszoon z Rijn (1606, Leiden - 1669, Amsterdam) 

1636, olejny na płótnie, 93×69 cm, Alte Pinakothek, Monachium; źródło: www.wga.hu 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 1, 1-11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co JEZUS czynił i nauczał 

od początku aż do dnia, w którym udzielił przez DUCHA ŚWIĘTEGO poleceń 

Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 

przez czterdzieści dni i mówił o królestwie BOŻYM. 

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, 

ale oczekiwać obietnicy OJCA. Mówił: 

»Słyszeliście o niej ode MNIE: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni DUCHEM ŚWIĘTYM«. 

Zapytywali GO zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?” Odpowiedział im: »Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, 

które OJCIEC ustalił swoją władzą, ale gdy DUCH ŚWIĘTY zstąpi na was, 

otrzymacie JEGO moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi«. 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał GO im 

sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w NIEGO, jak wstępował 

do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten JEZUS, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście GO 

wstępującego do nieba”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6) 

REFREN: PAN wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, 

radosnym głosem wykrzykujcie BOGU, 

bo PAN NAJWYŻSZY straszliwy, 

jest wielkim KRÓLEM nad całą ziemią. 

BÓG wstępuje wśród radosnych okrzyków, 

PAN wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy BOGU, śpiewajcie, 

śpiewajcie KRÓLOWI naszemu, śpiewajcie. 

Gdyż BÓG jest KRÓLEM całej ziemi, 

hymn zaśpiewajcie! 

BÓG króluje nad narodami, 

BÓG zasiada na swym świętym tronie. 

Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEf 1, 17-23 

Bracia: 

BÓG PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA, OJCIEC chwały, dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu JEGO samego, to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały JEGO dziedzictwa wśród świę-

tych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących 

na podstawie działania JEGO potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła 

w CHRYSTUSIE, gdy wskrzesił GO z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 

i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko 

w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod JEGO stopy, a JEGO samego ustanowił nade wszystko 

GŁOWĄ dla Kościoła, który jest JEGO CIAŁEM, Pełnią tego, który napełnia 

wszystko na wszelki sposób. 

AKLAMACJAMt 28,19.20 Alleluja, Alleluja 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

JA jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie JEZUS im polecił. 

A gdy GO ujrzeli, oddali MU pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy JEZUS zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 

»Dana MI jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię OJCA i SYNA, i DUCHA 

ŚWIĘTEGO. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A oto JA jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK INGLEBY, MĘCZENNIK 
Urodził się w 1557. 

Był czwartym synem z czternaściorga dzieci Sir Wil-
helma, kawalera rycerskiego, i Anny z domu Malory, 
właścicieli XIV-wiecznego zamku Ripley w hrabstwie 
York. Tam też przyszedł na świat i został ochrzczony. 

Ojciec był m.in. Sheryfem w hrabstwie York. 

Rodzina zachowała w czasach schizmy Henryka VIII 
wiarę katolicką i w niej był wychowany. 

Od ok. 1565 uczył się w kolegium Brasenose w Oxford. 

Następnie rozpoczął przygotowania do zawodu praw-
niczego w Inner Temple, w Londynie. 

Ale porzucił intratną karierę i 18.VIII.1582 pojawił się 
u bram kolegium angielskiego w Reims we Francji. 
Nie tylko porzucił karierę. Wyjazd z Anglii, w której 
nie istniało żadne katolickie seminarium, żadna szkoła katolicka, zniesione 
administracyjnymi nakazami państwa, i decyzja kształcenia się na katolickiego 
kapłana uznawana była bowiem za zdradę królowej i kraju… 

Powołanie było aliści silniejsze niż obawa o życie. 

28.XII.1583, w Laon, został wyświęcony na kapłana… 

Po krótkim okresie przygotowań 5.IV.1584 wypłynął z powrotem do Anglii. 

Udał się w rodzinne strony, do Yorku, gdzie przez dwa lata potajemnie posługiwał. 

Prawdopodobnie ukrywał się m.in. w rodzinnym zamku, w którym przygotowano 
dla niego specjalną kryjówkę, zwaną „dziuplą kapłańską”. 

Ukrywał się także w domu Małgorzaty Clitherow w mieście York. 

10.III.1586 Małgorzata została aresztowana. Kilka dni później opuszczał York, 
w zwykłym ubogim ubraniu, bez płaszcza, w towarzystwie niejakiego p. Lacy. 
Już za murami p. Lacy pożegnał go, kłaniając mu się nisko, być może nawet 
klękając przed kapłanem. Było to niedaleko anglikańskiego pałacu biskupiego 
Bishopthorpe i niestety z jego okien dwóch pastorów dostrzegło niezwyczajne 
wyrazy szacunku oddawane wydawałoby się wieśniakowi. Franciszek został 
aresztowany… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/r/rembrand/12passio/05passio.html


 

 NNN RRR    XXXXXXIII III ///222000111444    (((666333333)))    
 

Wyd. Redakcja parafia św. Zygmunta, ul. Wiślana 85, 05-507, Słomczyn strona — 2 — 
Nakład: 400 egz. 1 czerwca AD 2014 

INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-30.VI: NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa codziennie o 1730: 
 1.VI (niedziela): Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO: 

 O 1200 Msza św. prymicyjna ks. PAWŁA JAWORSKIEGO. 
 Zamiast adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. 

o 1200 udzielane jest błogosławieństwo prymicyjne. 
 Spotkanie kół Żywego Różańca nie odbędzie się. 
 Po wszystkich Mszach św. zbierane są ofiary na świąty-

nię Bożej Opatrzności w Warszawie. 
 6.VI (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.VI (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-
LONE ŚWIĄTKI: 
 Zakończenie okresu wielkanocnego. 
 O 1200 Msza św. prymicyjna ks. Macieja SZYMAŃSKIEGO. 

Zapraszamy! 
 14-15.VI (sobota-niedziela): Pielgrzymka rzeczna pw. św. Zygmunta: 

 Zgłoszenia do ks. proboszcza lub ks. Darka. 
 Program – w kościele i u księży. 
 Do nabycia, rozprowadzany przez ministrantów, komiks 

o „Hermie św. Zygmunta”, w cenie 10 zł. 
 Chrzty w czerwcu w 3tą niedzielę miesiąca, 15.VI, na sumie. 

Zgłoszenia do 13.VI w kancelarii. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 8.VI po sumie, w kościele. 

 30.VII-12.VIII: :Wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
do Ochotnicy Dolnej. Zapisy i informacje u ks. Darka. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

25.V Hanna ŁUSZCZYŃSKA. Turowice 

 

25.V Leon SIUDZIŃSKI, Borowina 

25.V Szymon SZLASA, Czernidła 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin ŁAGOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, i Barba-

ra DENKA, panna z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Poi-
zdowie 

Zapowiedź I: Michał Mieczysław RYTEL, kawaler z parafii pw. św. Urszuli 

w Chylicach, i Agata Barbara GÓRNA, panna z parafii tutejszej 

Zapowiedź I: Arkadiusz WIŚNIEWSKI, kawaler z parafii w Baniosze, 

i Dorota Justyna BĄK, panna z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Józef ŚLIWKA  18.V.2014 l. 91 

śp. Tomasz BOGDAN  18.V.2014 l. 82 

śp. Wiesława Elżbieta NALEŻYTA  18.V.2014 l. 54 

śp. Cezary Jan POPŁAWSKI  13.V.2014 l. 35 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE 

2.VI 
(poniedziałek) 

730  

1800 
† Władysława, w 1 rocznicę śmierci i Ireny, w 30 rocznicę śmierci, 

LEWANDOWSKICH 

3.VI 
(wtorek) 

730  

1800 
† Marianny PIETRZAK, w 2 rocznicę śmierci, Jana PIETRZAKA, 

ich rodziców 

4.VI 
(środa) 

730 
o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła i Anny, 

w 21 rocznicę ślubu 

1800 † Edmunda KOWALIKA, Władysławy i Henryka CINAKÓW 

5.VI 
(czwartek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w pewnej intencji 

6.VI 
(piątek) 

730  

1545 † Stanisława RYBAKA, w miesiąc po śmierci 

1800 † Dariusza BICZYKA 

7.VI 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Marianny i Antoniego KRÓLÓW, Romana 

JAGNIĄTKOWSKIEGO 

8.VI 
(niedziela) 

845 † Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, Henryki i Mariana CHOJNACKICH 

1030 

† Leszka, jego rodziców oraz braci, Stanisława i Zygmunta 

BURACZYŃSKICH, 

† Stanisławy i Eugeniusza OKLEJÓW 

1200 w intencji ks. Macieja SZYMAŃSKIEGO - MSZA ŚW. PRYMICYJNA 

1800 † Marianny i Adama MICHALAKÓW, Tadeusza GOSŁAWSKIEGO 

NIE LENIWI I GNUŚNI POSIĄDĄ BOGA 
Starożytni Rzymianie zostawili nam powiedzenie: 

Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. 

Korzystają z tej zasady i współcześni władcy, 

którzy prześcigają się w zbrojeniach, 

aby siłą zastraszać słabszych i tak zaprowadzać pokój. 

Ogniem i mieczem nie czyni się pokoju. 

W prorockich zapowiedziach szczęśliwej ery mesjańskiej 

czytamy adwentową zapowiedź: 

Przekują miecze na lemiesze 

i nie będą się więcej 

zaprawiać do wojny. 

Nigdy nie stał się pokój BOŻY. 

Nadużywali ludzie imienia BOGA, 

głosząc nawet biblijne zdania: 

BÓG jest po naszej stronie, 

aż do strasznego bluźnierstwa 

złamanego krzyża i zawołania: 

GOT mit uns! BÓG z nami. 

Jakże kontrastowo z tym 

brzmią słowa CHRYSTUSA: 

Pokój daję wam, 

pokój mój zostawiam wam. 

Nie taki jak daje świat, 

ale JA wam daję. 

Po zmartwychwstaniu CHRYSTUS pozdrawia zatrwożonych Apostołów 

słowem: Pokój wam! 

Pokój CHRYSTUSOWY nie oznacza 

świętego spokoju, bezczynności. 

Nie przyniosłem na ziemię spokoju. 

Przyniosłem ogień 

i niczego nie chcę, tylko żeby już zapłonął. 

Przyniosłem miecz, 

aby rozdzielone było dobro od zła. 

Nie leniwi i gnuśni posiądą BOGA, 

ale gwałtownicy posiądą Królestwo BOŻE. 

Pokój CHRYSTUSOWY nie zaczyna się od pacyfikacji siłą. 

CHRYSTUSOWY pokój staje się w człowieku, 

który w sobie odniósł zwycięstwo nad złem. 

Idź w pokoju, więcej nie grzesz! […] 

JEZUS CHRYSTE, niech już przyjdzie TWOJE Królestwo. 

Królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

SERCE JEZUSA, pokoju i pojednanie nasze 

obdarz nas pokojem. 

ZAWITKOWSKI, Józef, bp (ur. 1939, Wał) – „Zamyślenia serdeczne”, „Serce Jezusa – pokoju i pojednanie nasze” 

il. CHRYSTUS – EL GRECO (1541, Candia - 1614, Toledo)  

ok. 1600, olejny na płótnie, 73×56,5 cm, National Gallery of Scotland, Edynburg; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: BŁ. FRANCISZEK INGLEBY, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Podczas przesłuchań pytano go, dlaczego „człowiek o tak wysokiej pozycji poni-
ża się do roli księdza katolickiego”. Odpowiedział, że „bycie kapłanem to znacznie 
więcej, niż wszystkie inne tytuły razem wzięte”… 

Osadzono go w więzieniu na zamku w York. Gdy mocowywano mu ciężkie łańcu-
chy do nóg uśmiechnął się i powiedział: „Myślę, że będę dumny ze swoich butów”. 

Oskarżono go z tzw. Aktu Jezuickiego z 1584, mocą którego wszyscy kapłani 
musieli złożyć przysięgę wierności królowej, jako głowy kościoła. 

Odmówił. Podczas procesu nie pozwalano dokończyć mu żadnego zdania. 

Uznano go za zdrajcę i skazano na powieszenie, wypatroszenie i poćwiartowanie. 
Gdy usłyszał wyrok rzekł: „Wierzę, że zaznam dobroci Pana w krainie żyjących”. 

Stracono go 3.VI.1586, na zwyczajowym miejscu straceń w Yorku, Knavesmire. 
Nie oszczędzono mu żadnej z części strasznego wyroku… 

Małgorzata Clitherow została zamordowana kilka miesięcy wcześniej, 26.III.1586 – 
położono ją na niewielkim kamieniu i przykryto drzwiami z jej domu, po czym za-
częto obciążać drzwi coraz większą ilością kamieni. Dziś jest świętą… 

Do naszych czasów zachowała się relikwia ręki bł. Franciszka… 

Beatyfikował go 22.XI.1987 Jan Paweł II. (uroczystość 3 czerwca) 

il. na odwrocie: BŁ. FRANCISZEK INGLEBY – portret, zamek Ripley; źródło: books.google.p 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
 

SEW 

http://www.wga.hu/html/g/greco_el/14/1409grec.html
http://books.google.pl/books?id=anpVguz_mlMC
http://www.swzygmunt.knc.pl/

